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ProCombo
ПроКомбо

СИНбИоТИК – ЗА бАЛАНСА
НА ЧрЕВНАТА ФЛорА
хранителна добавка

10 капсули 554 mg

200 bln CFU/g Lactobacillus acidophilus 

Предназначение: ПроКомбо осигурява ефективно поддържане на равно-
весието на нормалната чревна флора. Той доставя достатъчно количество 
живи пробиотични култури Lactobacillus acidophilus La-14 (200 млрд. CFU/g) 
плюс необходимите за техния растеж и развитие в човешкия стомашно-
чревен тракт (СЧТ) пребиотични фруктоолигозахариди. Има висока ефек-
тивност и съдейства за поддържане функциите на СЧТ и съотношението 
на полезните микроорганизми в него.

Проявява добри резултати в следните посоки:

регулиране на чревната Перисталтика: пробиотиците подкрепят дей-
ността на червата като създават условия за нормална дефекация.

добро храносмилане: осигурява ефективното обработване на храната, 
усвояването на полезните вещества от нея и регулярното изхвърляне на 
остатъчните отпадъци след обработването.

ПодкреПя функциите на счт след Прием на антибиотици: Подпо-
мага поддържането на популацията на полезните бактерии в СЧТ. Спомага за 
намаляване на страничните ефекти от приема на антибиотици.

регулиране на микробния баланс в счт: Подкрепя доброто здраве и 
намалява нежеланите последствия върху организма от нездравословен начин 
на живот, стрес и др.

действие: ПроКомбо е синбиотик – синергично съчетание на пробиотични 
култури Лактобацилус ацидофилус (Lactobacillus acidophilus) и пребиотични 
късоверижни фруктоолигозахариди.

L. acidophilus е един от най-полезните микроорганизми (пробиотик), създа-
ващ условия за развитие на нормална чревна флора. L. acidophilus прилепва 
към епителните клетки на чревната лигавица. Попаднали и колонизирали се 
върху нея, пробиотиците поддържат тесен контакт с интестиналната 
имунна система (70% от имунната система на човека е концентрирана в 
неговия СЧТ) и по този начин подпомагат имунния отговор. Приемът на L. 
acidophilus е полезен при състояния, свързани с нарушения в стомашно-чрев-
ната дейност, след прием на медикаменти и антибиотици, след спазване на 
диети, при възрастни хора с нарушено усвояване на лактозата на млякото 
и др.

Късоверижните фруктоолигозахариди (пребиотик) са нискокалорични, не-
смилаеми въглехидрати, които подпомагат нормалния растеж и актив-
ността на полезната чревна микрофлора. Те преминават през стомаха и 
тънките черва и достигат до дебелото черво без да се разграждат или 
абсорбират. Там избирателно подхранват само полезните бактерии като 
L. acidophilus. Пребиотикът подпомага и улеснява прилепването на проби-
отиците към чревната лигавица и размножаването на полезната флора в 
червата.

Пребиотиците осигуряват жизнената активност на пробиотичните ми-
кроорганизми и им помагат да оцелеят в киселинната среда в стомаха и в 
тънките черва, в които има високи концентрации на жлъчни соли.

технологията за каПсулиране DUoCapTM

ProCombo е произведен в САЩ по патентована технология DuoCapTm (капсула 
в капсула) на Capsugel за комбиниране и двуетапно освобождаване на съставки-
те. Тя позволява влагане на течности в твърди желатинови капсули без никаква 
термична обработка на активното вещество. Така се запазва животът на 
пробиотичните култури и се гарантира тяхното достигане до гостоприем-
ника (чревната лигавица).
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ProCombo

SYNbIoTIC – For INTESTINAL
mICroFLorA bALANCE

dietary supplement
10 capsules  554 mg

 
200 bln CFU/g Lactobacillus acidophilus

INDICaTIoNS: ProCombo ensures effective maintenance of the balance of the nor-
mal intestinal microflora. It produces a sufficient amount of live probiotic cultures 
(Lactobacillus acidophilus La-14 (200 bln CFU/g) as well as prebiotic fructooligosac-
charides needed for their growth and development in the human gastrointestinal 
tract. It is highly effective and supports the maintenance of the functions of the 
gastrointestinal tract and the proportion of the beneficial microorganisms in it.

ProCombo provides good results in the following aspects:

RegULaTIoN oF INTeSTINaL MoTILITy: Probiotics support the function of the 
intestine by creating favorable conditions for normal defecation.

HeaLTHy DIgeSTIoN: ProCombo ensures effective processing of the food (diges-
tion), absorption of nutrients from it, and regular disposal of the residual waste after 
food is processed.

ReCoveRy oF THe FUNCTIoNS oF THe gaSTRoINTeSTINaL TRaCT aFTeR 
INTake oF aNTIbIoTICS: It supports the recovery of the population of beneficial 
bacteria in the gastrointestinal tract, and the reduction of the side effects after intake 
of antibiotics.

RegULaTIoN oF THe MICRobIaL baLaNCe IN THe gaSTRoINTeSTINaL TRaCT: 
ProCombo supports the good health and reduces the adverse effects on the human 
body caused by unhealthy lifestyle, stress, etc.

aCTIoN: ProCombo is a synbiotic – a synergic combination of probiotic cultures Lac-
tobacillus acidophilus and prebiotic short-chain fructooligosaccharides. L. acidophilus 
is one of the most beneficial microorganisms (probiotic). It creates conditions for 
development of a normal intestinal flora. L. acidophilus adheres to the epithelial cells 
of the intestinal mucosa. As soon as the probiotics colonize it, they create a close 
contact with the intestinal immune system (70% of the human immune system is 
concentrated in the gastrointestinal tract), thus supporting the immune response. 
Intake of L. acidophilus is beneficial in case of disturbances of the gastrointestinal 
function, after intake of drugs and antibiotics, after dieting, for elderly people with 
disturbed absorption of lactose in milk (lactose intolerance), etc. 

Short-chain fructooligosaccharides (prebiotic) are low-calorie, non-digestible carbo-
hydrates that promote the normal growth and activity of the beneficial intestinal 
microflora. They pass through the stomach and small intestine, and reach the large 
intestine without being digested or absorbed. After reaching their destination, they 
selectively nourish only beneficial bacteria such as L. acidophilus. The prebiotic facili-
tates the adhesion of probiotics to the intestinal mucosa and the reproduction of 
beneficial flora in the intestines.

Prebiotics ensure the vital activity of the probiotic microorganisms and help them 
survive in the acid environment of the stomach and small intestine, in which there 
are high concentrations of bile salts.

eNCapSULaTIoN TeCHNoLogy DUoCapTM

ProCombo is manufactured in USA as per the patented DuoCapTm by Capsugel 
(capsule-in-capsule) technology for combination and dual release of ingredients.
The technology allows liquids to be inserted in hard gelatin capsules without any 
thermal treatment of the active substance. That keeps the life of the probiotic 
cultures and guarantees that they reach the host (intestinal mucosa) successfully.

 



Желатиновите капсули DuoCapTm са:

без разтворители; 
без консерванти; 
без глутен; 
без захар, 
без Гмо.

указание за уПотреба: 1 капсула дневно след хранене с достатъчно количе-
ство течности (поне 1 чаша вода).

сЪстав на препоръчвана доза за дневен прием от 1 капсула: Лактобацилус 
ацидофилус (L. acidophillus La-14®, 200 bln CFU/g) – 75 mg; Късоверижни фрукто-
олигозахариди (FoS 95 % short-chain NutraFlora®) – 65 mg.

Допълнително съдържа: стабилизатори: глицерол, магнезиеви соли на мастни 
киселини, микрокристална целулоза; влагозадържащ агент: силициев диоксид.

ПротивоПоказания: Не са известни. 

условия на сЪхранение: На стайна температура (15°–25°С), без пряко въз-
действие на светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!

Да не се превишава препоръчваната дневна доза!
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене!

CFU – единица за жезнеспособни пробиотични култури,  
способни да сформират колонии.

Gelatine capsules DuoCapTm are:

solvent free;
preservative free;
gluten free;
sugar free;
Gmo free.

ReCoMMeNDeD DaILy DoSe: 1 capsule daily after a meal with a sufficient amount 
of liquids (at least one glass of water).

CoNTeNT of recommended daily dose of 1 capsule: Lactobacillus acidophilus (L. 
acidophillus La-14®, 200 bln CFU/g) – 75 mg; short-chain fructooligosaccharides (FoS 
95 % short-chain NutraFlora®) – 65 mg.

Additional ingredients: stabilizers: glycerol, magnesium stearate, microcrystalline cel-
lulose; humectant: silicon dioxide.

CoNTRaINDICaTIoNS: There are not known contraindications. 

SToRage CoNDITIoNS: Keep at room temperature (15°–25°С), do not expose to 
direct light. Keep out of the reach of children. 

Do not exceed the recommended daily dose. 
Do not use the product as substitute to the balanced diet.

CFU (Colony-forming unit) – a unit for viable probiotic cultures  
which are able to form colonies.

procombo.com

ProDUCED bY:  
CapSUgeL – USa
Capsugel US, 535 North Emerald road, 
Greenwood, South Carolina 29646
for Vitaslim Ltd., Geo milev District,  
bl. 107, entr. A, 1113 Sofia, bulgaria;  
+359 2 944 26 27

ФИрмА ПроИЗВоДИТЕЛ:  
CapSUgeL, саЩ
Capsugel US, 535 North Emerald road, 
Greenwood, South Carolina 29646  
за Витаслим ооД, София 1113,  
българия, ж.к. Гео милев,  
бл. 107, вх. А; +359 2 944 26 27

DUoCAPTm оСВобоЖДАВА СъДърЖАНИЕТо ДВуЕТАПНо / DUoCAPTm DUAL rELEASE oF INGrEDIENTS

ProCombo

proCombo в DuoCapTM 
предпазва пробиотичните 
култури от киселинната 
среда в стомаха и ги запазва 
живи. освобождават се ди-
ректно в червата, където 
пробиотикът действа.

proCombo in DuoCapTM 
protects the probiotic cultures 
from the acidic environment in 
the stomach and keeps them 
alive. They are released directly 
in the intestines where the 
action of the probiotic takes 
place.

уста / MoUTH

ПРИЕМ НА PROCOMBO В DUOCAPTM

INTAKE OF PROCOMBO IN DUOCAPTM

черва / INTeSTINe

РАЗТВАРЯНЕ НА ВЪТРЕШНА КАПСУЛА

DISSOLUTION OF THE INNER CAPSULE

СВОБОЖДАВАНЕ НА ПроБИОТИК

RELEASE OF pRоBIOTIC

ДЕЙСТВИЕ

ACTION

стомах / SToMaCH

РАЗТВАРЯНЕ НА ВЪНШНА КАПСУЛА

DISSOLUTION OF THE OUTER CAPSULE

СВОБОЖДАВАНЕ НА ПрeБИОТИК

RELEASE OF pReBIOTIC


